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Formy zajęć
Forma zajęć

Liczba godzin w semestrze

Liczba godzin w tygodniu

Liczba godzin w semestrze

Liczba godzin w tygodniu

(stacjonarne)

(stacjonarne)

(niestacjonarne)

(niestacjonarne)

Forma zaliczenia

Wykład

30

2

18

1,2

Egzamin

Ćwiczenia

15

1

9

0,6

Zaliczenie na
ocenę

Cel przedmiotu
Uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu zawierania umów ubezpieczenia i warunkach funkcjonowania rynku ubezpieczeń.

Wymagania wstępne
Podstawowa wiedza z zakresu: teorii rynku, makro- i mikroekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

Zakres tematyczny
Wykład:
Zasady funkcjonowania firm ubezpieczeniowych w Polsce
Ubezpieczenia obowiązkowe
Ubezpieczenia dobrowolne
Ogólne warunki ubezpieczenia - charakterystyka
Finanse zakładów ubezpieczeń
Ryzyko w działalności ubezpieczeniowej
Polski rynek ubezpieczeniowy i reasekuracyjny

Na ćwiczeniach prowadzona będzie praktyczna analiza aktów prawnych z odwołaniem się do poglądów doktryny i orzecznictwa sądów.

Metody kształcenia
Prezentacja tematów z wykorzystaniem schematów, wykresów i przykładów ilustrujących tematykę wykładów.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia
Opis efektu

Symbole efektów

Metody weryfikacji

Forma zajęć

student zna możliwości i warunków zastosowania ubezpieczeń jako instrumentu służącego

K_W09

obserwacja i ocena

Wykład

zarządzaniu ryzykiem w procesach gospodarczych oraz posiada wiedzę o prawnych i

K_W10

aktywności na zajęciach

Ćwiczenia

praktycznych aspektach zawierania umów ubezpieczenia i warunkach funkcjonowania rynku

sprawdzian

ubezpieczeń
Potrafi racjonalnie analizować uwarunkowania prawne ubezpieczenia, ryzyko szkody i

K_U02

obserwacja i ocena

Wykład

wykorzystanie w tym celu umowy ubezpieczenia.

K_U09

aktywności na zajęciach

Ćwiczenia

K_U13

sprawdzian

Opis efektu

Symbole efektów

Jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w rynku ubezpieczeń.

K_K05

Metody weryfikacji

Wykład

aktywności na zajęciach

Ćwiczenia

sprawdzian

Warunki zaliczenia
Kolokwium – pytania otwarte
Forma i warunki zaliczenia: Pozytywna ocena z kolokwium obejmującego wiedzę
z wykładów oraz zalecanej literatury.
Egzamin pisemny - pytania otwarte.
Forma i warunki zaliczenia: Pozytywna ocena z egzaminu obejmującego wiedzę
z wykładów oraz zalecanej literatury.
Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń
i wykładu/egzaminu.
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Forma zajęć

obserwacja i ocena

